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HET WAS NOCHTANS GOED BEGONNEN...
Elk jaar, in het najaar, maakt Habbekrats de concrete planning op voor het
komende werkjaar.
Dat gebeurt vrij gedetailleerd.
Binnen het grote kader van het beleidsplan worden
alle doelstellingen omgezet in acties en producten die gedurende het jaar van
de band zullen rollen.
In 2019 was dat niet anders.
Alle vormingsactiviteiten, werkingen in de Trefpunten, de kampen, maar ook
de personeelsinzet en uiteraard het financiële plaatje of de begroting,
waren minutieus voorbereid. Van Covid 19 was nog geen sprake.
Of beter, we wisten het niet.
Dus gingen we in hartje winter, ons van geen kwaad bewust aan de slag om
in heel Vlaanderen
honderden jongeren te verwelkomen in het nieuwe jaar…
Chris Van Lysebetten
Algemeen Coördinator

Bent of kent u iemand die wil bijdragen aan de warme werking van Habbekrats, dan zien
wij een fiscaal aftrekbare gift graag tegemoet op
DE TOVERDOOS: Rek. Nr. BE41 3900 3040 5010 of op KBC BE83 7370 4376 3615
Ondernemingsnummer 445.495.561
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Bubbelkampen
zomer 2020
Even was er 'geen Corona'
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WINTER 2020

TER UG NAAR KATOREN

Eén van de meest succesvolle programma’s van Habbekrats heet
‘De Habbekratshelden’.
Het is een reeks van klassevolle avonturen die zich voltrekken tegen
een achtergrond van algemene kennis en fantasie. Alle avonturen samen
vormen een traject van bijna 100 dagen dat vooral gericht is op de
persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.
De jongeren zelf ervaren deze ‘kampen’ als weliswaar leerrijke, maar
vooral leuke en ontspannende belevenissen, waar ze zich ontplooien als
echte helden.

N

‘Terug naar Katoren' was een reeks van drie tweedaagse belevenissen
voor in totaal 100 kinderen, naar het verhaal van Jan TERLOUW.
Het avontuur vond met groot succes plaats in het pittoreske Monschau(D).
Meteen was de toon gezet voor een jaar vol verrassende
heldenverhalen.
		

Dehabbekratshelden

		

Habbekrats_on_tour

NIEUWE BUSJES

Al die kinderen een jaar lang vervoeren over het hele land vergt een goed
gestructureerde aanpak. Habbekrats faciliteert voor het overgrote deel
haar eigen werking en het vervoer van de jongeren maakt daar deel van
uit.
In 2020 werd het wagenpark van Habbekrats volledig
gemoderniseerd om te beantwoorden aan de strengste eisen van
veiligheid, duurzaamheid en ecologie.

Habbekrats koos voor een groeiproject waarin, samen met Volkswagen
D’Ieteren, de busjesvloot gestaag evolueert naar de meest
milieuvriendelijke oplossingen.
In januari werden de eerste drie Volkswagen-exemplaren feestelijk
verwelkomd in de werkingen van Limburg, Brabant en Antwerpen, tot
grote vreugde van de kinderen en het team.
Een nieuw busjestijdperk kon beginnen…
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DE VRIENDEN VAN
HABBEKRATS
In Gent zetten De Vrienden van
Habbekrats zich al jarenlang in om de
Habbekratswerking in hun stad extra te steunen. Zelfs
tijdens Corona lukte het hen om met veel energie en
goeie wil een extra duit in het zakje te doen. Net als in
Gent ontstond ook in Antwerpen een groep ‘Vrienden
van Habbekrats’, mensen die zich verwant voelen
met de werking van Habbekrats, maar zich vooral
willen inzetten voor kinderen in nood. De Vrienden van
Habbekrats Antwerpen vlogen er meteen sterk in.
Net als hun zusterproject in Gent organiseerde een groep
enthousiaste fans een filmavond met aansluitende
receptie in Kinepolis. Met de opbrengst van het hele
gebeuren werd een forse bijdrage geleverd aan het
Antwerpse minibusje en de daktuin (zie pagina 54).

D
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Deelnames in
de winter
Kuifje in België
Krokusvakantie 2020
Onverwachte sneeuwpret!
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KUIFJE IN BELGIË
Net als heel wat andere fictieve en echte helden speelt Kuifje vaak een
voorbeeldrol in een Habbekratsavontuur. In 2020 besloten we om Kuifje
de hoofdrol te geven in het project ‘Kuifje in België', dat in de
Krokusvakantie zou plaats vinden.
Het werd een heel bijzonder project, want de groep deelnemers zou
voor één derde bestaan uit Nederlandstalige, een derde uit Franstalige
jongeren en een derde uit nieuwkomers. Kinderen uit oorlogsgebied.
Een riskante oefening, indien we niet beter zouden weten…
Habbekrats heeft immers reeds een lange ervaring met het onthalen en
begeleiden van zogenaamde niet begeleide minderjarige vluchtelingen.
Dankzij de steun van JINT, Bel’J en de Koningin Paolastichting werd
Kuifje in België een onvergetelijk avontuur. Niet in het minst omdat
Koningin Paola zelf op bezoek kwam om de dag door te brengen met een
bonte bende jongeren, die enthousiast en in alle talen vertelden over hun
avonturen en heldenverhalen…

KONINGIN PAOLA
Habbekrats geniet sinds mei 2006
de permanente Hoge Bescherming van
HM Koningin Paola. Dit is een sterk predicaat
dat garant staat voor een waardevolle en
integere werking. Maar de erkenning
leverde ons ook al bijzonder mooie
momenten op in de aanwezigheid van
Koningin Paola, en af en toe ook van
Koning Albert.
Meerdere avonturenkampen, het Heldenhuis
in Halle, SURPLAS in Brussel, Huis aan Zee in
Oostende, De Fabriek in Gent, Het Hoekhuis in
Kortrijk… ze kregen allemaal hoog, maar ook
en vooral warm bezoek. Elk bezoek maakte de
kinderen fierder en sterker.
Tenslotte was het de Koningin zelf die hen was
komen aanmoedigen!
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Kuifje in België
Krokusvakantie 2020
De route van Afghanistan naar België
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KINDERRECHTENCOMMISS A R I S
OP DE KOFFIE
Sinds mei 2019 is Caroline Vrijens de nieuwe
Kinderrechtencommissaris.
Zij heeft een bijzonder belangrijke taak: Erop toezien dat de Kinderrechten
in Vlaanderen worden nageleefd.
Caroline doet dat met een straf team. Gelukkig, want de kinderrechten
zouden in de komende maanden sterk op de proef worden gesteld.
Maar voor het zover was, hadden we nog een bijzondere ontmoeting…
Caroline wou immers wel eens de kinderen zien van de organisatie die de
Belgische Kinderrechtenprijs had gewonnen.
En zo kwam het dat mevrouw de Kinderrechtencommissaris op een mooie
woensdagnamiddag pannenkoeken zat te eten met de kinderen die haar
direct in hun hart sloten en hun verhalen met haar deelden. Het begin van
een nieuwe en duurzame vriendschap!
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HOE CONTACTEREN
0800-20 808 klachtenlijn@kinderrechten.be
www.kinderrechten.be
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HABBEKRATS IN VLAAMSBRABANT EN BR USSEL
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Habbekrats is goed vertegenwoordigd in Vlaams-Brabant en Brussel.
In HALLE beschikt Habbekrats over een zeer ruim pand vol
wonderlijke ruimtes.
Het huis kreeg de naam HELDENHUIS en is opgedragen aan de vele
kinderen die zich als helden door het leven worstelen. Het project werd
gerealiseerd in samenwerking met een zeer gemotiveerd Stadsbestuur
en met de grote steun van GavoorGeluk.
Wie het huis bezoekt, is meteen gecharmeerd door de authentieke
grandeur van het herenhuis en de manier waarop dat verbonden werd
met de leefwereld van kwetsbare kinderen. Maar de attractiepool is de
grote tuin waar, vanaf het eerste straaltje zon, de vele jonge bezoekers
genieten van groen en water.
Ook wie rust zoekt, vindt zijn plaatsje in het huis. De warmste kamer
van allemaal is opgedragen aan Warme William. Die laatste wordt het
nooit moe om te luisteren naar kinderen en hun verhaal…
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Deelnames
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Habbekrats Halle - Het Heldenhuis
Brusselsesteenweg 166 - 1500 HALLE
halle@habbekrats.be

De Habbekratswerking in Brussel kreeg de naam SURPLAS.
Ze werd immers in 2013 geboren op de Brusselse Grote Markt.
Een mooie, koperen herdenkingsplaat herinnert aan deze feestelijke
geboorte. Toen het huis te klein bleek, werd besloten een tweede locatie
te openen in het Brusselse hart. SURPLUS bevindt zich in de
Sint-Hubertusgalerijen en vormt een warme ontmoetingsplaats voor
kinderen uit het hele hart.
Toch speelt de Habbekratswerking zich in hoofdzaak buiten af en is ze
erop gericht kinderen te laten kennismaken met alle aspecten van
hun stad, onze hoofdstad.
Toen in 2020 ook Brussel zwaar werd getroffen door het Coronavirus
werd het tijd om een versnelling hoger te schakelen met de werking.
Er moest worden gezocht naar nieuwe locaties waar we meer kinderen
beter konden opvangen, hun veerkracht vergroten, hun helpen met
huistaken en luisteren naar hun grote en kleine zorgen.
Hoe dat zal aflopen lees je op bladzijde 56.

361

Activiteiten

Ondertussen blijft de werking in Brussel gestaag groeien en zoekt
Habbekrats naar andere manieren om de jongeren en de stad te
connecteren.
Eén van de projecten die we uitvoerden was
'KRATS door BRUSSEL'
een groot fietspakket in en rond de hoofdstad met als afsluiter een
driedaags FIETSKAMP, met de steun van de VGC.
Habbekrats Brussel - SURPLAS
Grote Markt 21 en Beenhouwersstraat 43
1000 BRUSSEL
brussel@habbekrats.be
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3 FEBR UARI: EERSTE BESMETTING IN BELGIË
29 FEBR UARI: OPNIEUW CORONABESMETTING
10 MAART: EERSTE STERFGEVAL
10 MAART: EERSTE VEILIGHEIDSRAAD
11 MAART: NOG TWEE DODEN
12 MAART: FEDERALE FASE GAAT IN
13 MAART: NIEUWE BEPERKINGEN
14 MAART: ZIEKENHUISNOODPLAN
15 MAART: VLUCHTEN AFGESCHAFT
18 MAART: BELGIË GAAT IN LOCKDOWN
20 MAART: GRENZEN GEDEELTELIJK DICHT
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IEDEREEN
ONLINE
Tijdens de lockdown werd ervan uitgegaan
dat de meeste mensen snel online konden
gaan. Dat bleek voor velen het geval, er werd
zeer snel geschakeld naar afstandsonderwijs,
videogesprekken, online-meetings, webinars
en thuiswerk…
Daarbij werd echter over het hoofd gezien dat
voor een zeer grote groep kwetsbare mensen
de online wereld zeer ver van hun bed staat.
In de Habbekratswerking is dat duidelijk
merkbaar. De kinderen die het in het liveonderwijs al moeilijk hebben om te volgen,
haken online massaal af. Ze missen de
bevlogenheid van een opvoeder of leerkracht
die hun bij de les houdt, hen aanmoedigt en
vraagt hoe het met hen gaat.
Een meer voor de hand liggende reden
om af te haken, is het gebrek aan een
laptop of computer thuis, internettoegang,
computerkennis en iemand die meekijkt over
je schouder om je aan te moedigen.
De kloof in het onderwijs tussen jongeren met
computerwijsheid en computeranalfabetisme
is nog nooit zo groot geweest en had nog
nooit zo’n drastische gevolgen.
Met haar eigen mogelijkheden heeft
Habbekrats dit nieuwe fenomeen
pragmatisch aangepakt. We hebben in elk
huis een ‘leslokaal’ ingericht, computers en
laptops ter beschikking gesteld aan kinderen
en jongeren en het team opgedragen om,
meer dan gewoon, kinderen te helpen bij hun
schoolwerk.
In 2020 konden we al ruim 100 laptops
en computers ter beschikking stellen van
jongeren en heeft elk Jongeren-Trefpunt een
‘leslokaal’.
Het is een eerste poging om de kloof te
dichten, maar iedereen, vooral het beleid zal
moeten bijdragen om die ongelijkheid teniet
te doen.
100 laptops werden ingezet met de steun van:
DIGITAL FOR YOUTH,
HART VOOR LIMBURG,
DE MINISTER VAN WELZIJN,
DE STAD GENT en
ELIA.

Greace
September 2020
In de rol van John Travolta
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LENTE 2020
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700 LENTEACTIES

Het is zondag 15 maart en ik zit aan de ontbijttafel.
De koffie geurt heerlijk en het wordt een mooie dag. Vijftien graden
en veel zon zeggen de weersvoorspellers.
Ondertussen lees ik de Zondag en maak ik mij zorgen.
‘Ja, wij kunnen dit’, is de titel die op het eerste blad kopt.
Ik lees verder: ‘Mag ik deze uitzonderlijke boodschap op deze
uitzonderlijke zondag beginnen met het betuigen van mijn
medeleven aan de slachtoffers van het coronavirus. Het zijn er
inmiddels 4’, schrijft hoofdredacteur Pascal Kerkhove.
Ik maak me zorgen over Habbekrats. Binnen twee dagen, om 12 uur
start de lockdown. Op welke manier kan Habbekrats iets betekenen
voor de kinderen die we dagelijks letterlijk in de armen sluiten?
We moeten zoeken naar antwoorden en kijken hoe we de kinderen
door deze crisis kunnen loodsen met andere middelen. Maar wat is
er sterker dan al die live ontmoetingen die elke dag in al die huizen
plaatsvinden. Wat is er sterker dan menselijke warmte?
Het zijn vragen waar we ons de komende weken moeten over
buigen in Het Avonturenhuis, diep in de Ardennen, dat we als
safe house hebben ingericht. Maar ook als denktank, want
iedereen met een klein beetje virologisch inzicht weet dat dit wel
eens lang zou kunnen duren…

Inzamelactie Sint-Truiden
Pasen 2020

HABBEKRATS LAAT JE
NIET LOS!
Eén van de eerste projecten die in het safe house worden
gerealiseerd, is het aankondigen van de actie ‘Habbekrats
Laat je Niet Los!’
Daarmee brengen we in niet mis te verstane woorden de
boodschap aan de jongeren dat we er voor hen zijn en
blijven. Door dik en dun. Nu en altijd.
Het is een krachtige boodschap, een soort heilige eed die
ons verplicht om onze rug te rechten en voor deze
kinderen te blijven gaan. Ook en vooral als het bijna
onmogelijk wordt.
Na de slogan volgt de actie. Hoe kunnen we deze woorden
omzetten in daden? Hoe kunnen we vanuit onze
veilige basis de jongeren vasthouden, hen helpen
doorzetten, een uitweg bieden?
VOOR HET EERST IN BIJNA DERTIG JAAR
HABBEKRATS STAAN WE VOOR

DAGEN ZONDER
KINDEREN…

Met meer dan honderd goede doelen en maatschappelijke
organisaties is Testament.be uitgegroeid tot de grootste
nationale groepscampagne ooit. Mensen die een goed
doel willen opnemen in hun testament kunnen kiezen
uit de verschillende projecten.
Wie naar de pagina van Testament.be surft, treft daar
vanaf dit jaar ook Habbekrats.
Daar lees je:
Stel je Habbekrats voor als een groot, warm,
wonderlijk huis. In het huis zijn kleurrijke kamers
en een grote tuin. Je kan er praten, want er wordt
geluisterd, je kan er lachen, maar ook verdrietig
zijn. Je kan er heel veel dingen doen en heel
veel dingen leren. Je leert er bijvoorbeeld dat je
veerkracht hebt en daardoor sterker bent dan je
denkt. En pas als je er helemaal klaar voor bent,
en je voelt dat je gelukkig bent, mag je het huis
verlaten, als je dat wil.

MEER INFO:
Testament.be
info@testament.be
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WE GAAN ONLINE!
In eerste instantie doen we wat iedereen doet: ONLINE gaan.
Net als al het andere jeugd- en jeugdwelzijnswerk maken we filmpjes,
uitdagingen boodschappen en quizzen.
Het geeft voor het team zin en betekenis aan deze dagen zonder kinderen,
maar echt veel sterke resultaten levert dit niet op.
Het werken met kwetsbare kinderen heeft immers de consequentie dat deze
groep niet vertrouwd is met een online gebeuren en zelfs helemaal niet over de
middelen beschikt om eraan deel te nemen.
Naarmate het aantal filmpjes en challenges toeneemt, daalt het enthousiasme.
Dit is niet de manier die we nodig hebben om te connecteren met de doelgroep.
Het moet straffer, beter…

PAASVAKANTIE
Wanneer de Paasvakantie eraan komt, hebben we de kans om de Habbekratsjongeren wat dichter te benaderen. De Vrienden van Habbekrats
verzamelen in geen tijd mooi speelgoed en heerlijke chocolade. De cadeautjes
stellen ons in staat om de jongeren te bezoeken tot op de stoep. We kunnen
hen na al die tijd even zien, bevragen en naar hen luisteren. Luisteren naar het
verhaal van kinderen die niet ‘uit hun kot’ mogen en daardoor veroordeeld zijn
tot het samenhokken met mensen die vaak hun belagers zijn.
De blijf-in-je-kotbubbel blijkt voor velen een gevarenbubbel, maar daar wordt
in het licht van de pandemie weinig aandacht aan geschonken.
Wij zullen met dit gegeven alleszins aan de slag moeten gaan. Hieruit groeien
later ‘Expeditie Veerkracht’ en ‘De Bubbelkampen’.

MONDMASKERS!
Er is het hele voorjaar veel te doen rond het al dan niet dragen van mondmaskers. Terwijl we vandaag heel vertrouwd zijn geraakt met een ‘gemaskerde’
bevolking, was dat een jaar geleden helemaal nog niet het geval. Ze waren
zelfs niet te krijgen. Het zou nog duren tot 11 juli vooraleer het mondmasker
algemeen zijn intrede deed.
Habbekrats besloot, net als enkele ander organisaties, niet af te wachten,
liet zelf mondmaskers bedrukken en stuurde die naar al haar kinderen.
‘Habbekrats laat je niet Los’ werd nu wel heel letterlijk.
`Minister Dalle probeerde het eerste Habbemasker uit en oordeelde dat het
goed was!
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Bubbelkampen
Augustus 2020
De Minister van Jeugd, even zonder zorgen.

KAMPEN
12276

Uren activiteit

61

KAMPDAGEN

379

DEELNEMERS
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STOPCONTACT
Ik blijf gezellig binnen

met mensen die ik graag zie
Zo kan de strijd beginnen
Tegen die pandemie
Gewoon wat afstand houden
dat is echt een heldendaad
zo kan je levens redden
en dat is waar het om gaat
Zo zijn we allemaal op afstand
bij elkaar
Ja samen spelen we dit klaar
En we zingen
Stop Corona Stop Contact
Tot het Virus Is Afgezwakt
Nu ik geen high five kan geven
Doe ik het wel digitaal
Zo blijven wij verbonden
hier in ons heldenverhaal
Mooie momenten delen
Daar komt het hier nu op aan
Geen tijd ons te vervelen
Zie ons er samen voor gaan
Zo zijn we allemaal op afstand
bij elkaar
Ja samen spelen we dit klaar
En we zingen
Stop Corona Stop Contact
Tot het Virus Is Afgezwakt
Tekst & muziek: Arne Vanhaecke & Stijn Roan
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GAAN
David -PHASE- Donceel verliet ons op 29 mei 2020.
David was een kunstenaar, onze kunstenaar. Hij was de tekenaar van Kratske met de
oranje stekels. De mascotte die er ons op wees dat je jongeren maar beter voorzichtig
aanpakt.
‘Pas op, het is oranje, maar nog geen rood…’
waarschuwt Kratske. Het kan anders en beter.
Phase was een echte kunstenaar. Hij versierde de
Habbekratsmuren, de busjes, de folders en het
hele Habbekratsgebeuren met aantrekkelijke
graffiti. Het werd hét marketingmiddel van
Habbekrats.
Hij was een twijfelaar, maar ook een humorist.
En hij was vooral heel bescheiden over zijn
werk. De Gentse graffiti scene was in rouw.
‘PHASE WAS THE KING’ lees je op de muur van
het beroemde graffitistraatje in Gent.

KOMEN
De lente bracht MATEO Almonté bij ons.
Ook deze jongen is supergetalenteerd. Maar, waar
Phase alles ‘oldschool’ aanpakte, met schetspapier,
houtskool en natuurlijk spuitbussen, is Mateo een kind
van zijn generatie.
Hij ontwerpt digitaal en heeft een eigen stijl ontwikkeld, een tikkeltje manga.
Phase vervangen kan niet en mag niet.
Maar Kratske moet wel doorleven en aansluiten bij de
leefwereld van de jongeren. Er
werd veel nagedacht,
uitgeprobeerd,
gewikt en gewogen, maar
uiteindelijk
kwam
er
een nieuw
Kratske tevoorschijn.
Het werd een
eerbetoon aan
David Donceel!
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27 MAART: EERSTE DIER BESMET MET CORONA
2 APRIL: RODE KR UIS TEST OP ANTISTO FFEN
6 APRIL: WERKGROEP EXIT-STRATEGIE
15 APRIL: PIEK BESMETTINGEN
16 APRIL: PIEK STERFGEVALLEN
18 APRIL: TUINCENTRA OPEN
24 APRIL: EXITSTRATEGIE
4 MEI: MEER MENSEN AAN HET WERK
11 MEI: WINKELS OPNIEUW OPEN
18 MEI: EXITSTRATEGIE FASE 2
27 MEI: JEUGDACTIVITEITEN VERSOEPELD
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Kuifje in België
Krokusvakantie 2020

TOEN KWAM
STUDIO K
Het online gebeuren kwakkelde
overal. De fut was eruit.
De challenges werden vooral
tijdsdoders voor wie ze bedacht.
Vandaag is er overigens bijna nergens
iets meer van terug te vinden.
We moesten ons er bij neerleggen dat
warmte moeilijk online kan worden
gedeeld.
Toch pakte Habbekrats nog één keerje
uit, deze keer met de kinderen zelf als
hoofdrolspeler.
Zo werd Studio K 2.0 geboren.
Studio K had al bestaan in Kortrijk en
was toen een live radio Studio. De
nieuwe Studio K ging volledig online
en werd gepresenteerd door Arne
Vanhaecke, onze ‘huisentertainer’.
Maar de helden van Studio K waren
de kinderen zelf, die dankzij hun
eigen smartphone of die van de
Habbekratsbegeleiders hun moment
online kregen. Studio K liep van 10
april tot 26 juni 2020 en zou nog een
keertje terug komen in de winter van
2021…
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anneer de zomer eraan komt, lijkt de Coronagolf
-later zullen we spreken van de eerste golf- achter
de rug en gaan we de vakantie in met ongezien
soepele regels.
Maar, terwijl iedereen zich opmaakt om te reizen en
de terrassen weer vollopen, zijn er ook mensen die
de toekomst minder optimistisch zien.
De ‘blijf in je kot-strategie’ van de overheid heeft heel wat negatieve
gevolgen met betrekking tot het mentaal en emotioneel welbevinden
van een groot deel van de bevolking.
Vooral bij kwetsbare mensen is de schade groot.
Habbekrats ziet hoe onder haar doelgroep zeer veel kinderen gebukt
gaan onder de gevolgen van het verplicht thuisblijven, het ontberen
van warm menselijk contact en de totale afwezigheid van onderwijs.
Aangezien afstandsonderwijs niets uithaalt voor kinderen die geen
enkele connectie hebben met de volkomen digitale wereld waarin we
werden meegesleurd.
Gelukkig is dit ook de overheid niet ontgaan. De minister van Jeugd
blijkt de beste pleitbezorger voor het ‘herwapenen’ van kinderen en
jongeren en beroept zich op de menselijke veerkracht.
Daardoor zit Habbekrats op dezelfde lijn als de overheid en kunnen
er nieuwe projecten worden gelanceerd. Habbekrats zal met de
BUBBELKAMPEN en EXPEDITIE VEERKRACHT de mentale weerbaarheid
van kwetsbare kinderen versterken en hun wereld meer kleur geven…

BEZOEK
MINISTER
DALLE

De beste beleidsmensen houden een stevige vinger aan de
pols.
Benjamin DALLE is een straffe
minister van Jeugd die het
hele Covid jaar lang niet was
weg te slaan uit het jeugd- en
jeugdwelzijnswerk waarvoor hij
door dik en dun gaat.
Geen wonder dus dat de
minister zich in augustus,
bewaakt door zijn twee zonen,
aandiende in Het Avonturenhuis
te la Roche-en-Ardenne.
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Er was niet veel protocol
nodig. Het klikte meteen tussen
de minister en de kinderen
en voor we het goed en wel
beseften, hadden we drie uur
samen gespeeld en vooral
genoten van de herwonnen

vrijheid van de kinderen tijdens
een Bubbelkamp.
Omdat we niet elke dag de
minister op bezoek krijgen vond
er ook een kleine plechtigheid
plaats.
Op heel nauwkeurige wijze
hadden wetenschappers kunnen vaststellen dat het midden
van de wereld zich pal in het
midden van onze tuin bevindt.
Samen met de minister richtten
de kinderen precies op deze
plaats een kleine menhir op.
Als eerbetoon aan de nieuwe
vriendschapsbanden die waren
gesmeed.

3365 UUR

Bubbelkampen
Augustus 2020
Spelen in de Wereldtuin

GENIETEN VAN
DE ZOMER

DE
WERELDTUIN
De lockdown had nog een onverwacht
effect. Plots was er tijd over. Tijd die je
maar beter zo goed mogelijk kon
invullen. We besloten bij Habbekrats
om de leukste plaats voor de kinderen
een stevige beurt te geven:
Het Avonturenhuis in de Ardennen.
Het grote gebouw kreeg een hele makeover die tegemoetkomt aan de hogere
eisen van veiligheid en hygiëne. Het
sanitair werd volledig vernieuwd en
alle muren kregen een frisse kleur met
hoogtechnologische, luchtzuiverende
verf.
Maar de grootste make-over was voor
de tuin. Het is immers hier dat zich elke
zomer honderden kinderen uitleven in
de Wereldtuin.
De Wereldtuin is een co-creatief project
waar het team, samen met
specialisten en uiteraard de jongeren,
een microwereld construeren.

De verschillende werelddelen passen
op een avontuurlijke manier in elkaar
en dragen bij aan het kleurrijke beeld
van opgroeiende kinderen in een
multiculturele samenleving.
De Wereldtuin is nooit af. Nadat
in 2020 een Japans pad, een
Australische ‘vuurvlakte’, een Keltisch
bomenparcours en een ‘Oase in de
Atlas’ werden gebouwd, knutselen
we in 2021 verder aan een dertig
meter lange touwbrug en een nieuwe
‘Zonnetempel’, waarin kinderen, op
zoek naar de mummie van Rascar
Capac, door een meterslange speleobox
kruipen.
Heb of ken je kinderen die graag
bouwen en knutselen en 16+ zijn?
Dan mag je die inschrijven via
uit@habbekrats.be
Deelnemen is volledig gratis.
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UIT-Werken
September 2020
Noord-Amerika duikt op in de Wereldtuin
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BUBBELKAMPEN
Naarmate het voorjaar vorderde,
groeide het besef dat kinderen
misschien zelfs tijdens de zomer niet
op kamp zouden kunnen gaan.
Bijzonder voor kwetsbare jongeren
valt de waarde van zo’n kamp niet te
onderschatten. Voor hen gaat het niet
om de luxe van op reis te zijn, noch
over de jaarlijkse gebeurtenissen
waar sterke jeugdbewegingen naar
uitkijken. Voor kwetsbare kinderen is
zo’n kamp een week van individuele
aandacht, van persoonlijke ontplooiing,
van veiligheid, van zelf een keertje
op een positieve manier in de kijker
te staan. Het is geen kamp. Het is
een kuur.
Tijdens de lockdown was er tijd
genoeg om daarover te denken.
We moesten ons voorbereiden om,
indien de regels dit zouden toelaten,
zoveel mogelijk kwetsbare kinderen
een kans te geven om deel te nemen
aan een kamp. Zo groeide het idee
van de Bubbelkampen. We konden
8 weken lang twintig kinderen
meenemen naar de Ardennen.
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We konden dus 160 kinderen een
kamp aanbieden.
En nog beter, we konden dat
gratis doen, dankzij veel steun en
sympathie.
Zo kwam het dat op maandag 6 juli
de eerste kinderen gepakt en gezakt
klaar stonden om zich twee uur later
uit te leven in de Wereldtuin.
De kracht van de Bubbelkampen
was de eenvoud. Het Avonturenhuis
en de tuin boden het ideale decor
voor vriendschap, rust en veiligheid.
De rijke omgeving van Het
Avonturenhuis werd benut voor het
versterken van de veerkracht van de
jongeren. Van de natuurlijke rijkdom
van het Bois Saint-Jean tot de bijna
3000 jaar lange geschiedenis van de
nabije Keltische site.
En er was ten slotte het liedje. Een
oorworm die heel lang zou door
kronkelen in de frisse geesten van
de jongens en meisjes die aan de
Bubbelkampen deelnamen….
‘Ik kan zo genieten van alles wat
er hier gebeurt, hier geen zwartwit maar alles gekleurd…’
INFO en INSCHRIJVEN:
UIT@HABBEKRATS.BE
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MEET ARNE
Arne Vanhaecke is entertainer in
hart en nieren. Hij maakt mensen
gelukkig met woorden, liedjes en
veel entertainment.
De geknipte gast om kinderen en
jongeren op te beuren met vrolijke
liedjes en bovendien een warme
kerel die echt naar je
luistert.
Arne is de vaste entertainer van
Habbekrats, maar bovenal is hij
vriend aan huis.

Je kan hem aan het werk zien
tijdens de Bubbelkampen, Expeditie
Veerkracht en De Heldentour, telkens
met een aangepast themalied.
Luister maar eens naar het pareltje
hieronder dat door Arne en de
kinderen samen werd geschreven,
gemaakt en vooral beleefd ter
gelegenheid van de Maasroute, twee
jaar geleden.

FIETSEN
VOOR
HABBEKRATS

deed men daar nog een schepje
bovenop door op 25 juni liefst
13.000 mensen te mobiliseren voor
#ikfietsnaarhetwerk, waarmee ze
hun acties voor gezonder woonwerkverkeer op gang trokken.
Dat was meteen heel goed nieuws
Al van Cyclis gehoord?
voor de kinderen van Habbekrats,
Cyclis is pionier in fietsleasing en want het resultraat van hun actie
heeft meer dan 1000 fietspunten bracht liefst 31 gloednieuwe fietsen
over het hele land. Het is een in onze fietsvloot. Zo komt het dat
organisatie die naar eigen zeggen met alle voorgaande acties erbij,
‘met veel goesting aan het geluk van Habbekrats momenteel over een vloot
de werknemers werkt’.
van 120 goed gesmeerde fietsen
Op zich is Cyclis nu al bezig met beschikt om avontuurlijke uitstappen
een goede zaak, maar in 2020 te doen en gezond te sporten, zonder

dat er een fietsloze
dag voorbijgaat…
En er is nog meer goed
nieuws, ook in 2021
steunt Cyclis de groei
van onze fietsvloot...
Meer over CYCLIS via www.cyclis.be
Meer over deze actie via de QR code.
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én keer per jaar worden
in Habbekrats Kortrijk alle
spotlights aangestoken en
staan de versterkers op 10,
dan is het HABBEKRATS
GOT TALENT.
In gewone omstandigheden
loopt het schitterende
Hoekhuis van Habbekrats
oy
Kortrijk vol op zo’n dag.
Het wordt dan drummen
tussen
enthousiast
publiek en nerveuze
artiesten-in-spe,
die
zich opmaken voor de
spiegels. Een groepje
oefent nog even om de
danspasjes synchroon te
zetten. De clown valt voor de
tiende keer over zijn veel te grote
schoenen en de beatboxer eet bijna
de microfoon op om z’n beats zo base
mogelijk te laten klinken.
Ja, het is een heel kleurrijke bende,
daar in Habbekrats Kortrijk. Op
normale dagen…
Dit jaar is het anders. Het Coronavirus
blijkt niet bestand tegen talent dat op een
digitale manier de ruimte vult.
De offline versie van Habbekrats Got Talent
ziet er heel erg professioneel uit en toont de
deelnemende kinderen en jongeren op hun
best. Zij stralen van veerkracht, want er wordt
geapplaudisseerd, gejuicht en gelauwerd.
Iedereen kan hen zien. Echte helden trotseren
het virus en verschijnen stuk voor stuk voor
een publiek dat hen voor computerschermen
in de verschillende Habbekrats-Trefpunten
aanmoedigt.

WEST-VLAANDEREN

Daarna is het weer stil in het
Hoekhuis. Maar niet voor lang, want er
moet gewerkt worden. Meer dan ooit hebben
kinderen een warm huis, een vriendelijke
begeleider en heel veel vermaak nodig.
Wie Habbekrats Kortrijk volgt op Instagram
merkt dat het team erin slaagt om telkens
opnieuw, origineel uit de hoek
te komen. Netjes in bubbels,
gebruikmakend van de vele
kamers van het huis, gaan
de jongeren de ene keer
speuren wat er onder de
grond leeft, en weer een
andere keer zitten ze knus
rond de vuurschaal.
Zijn het moeilijke tijden
voor de
Habbekratsbegeleiders?
Er wordt niet geklaagd. Het team ziet de crisis
vaak als een uitdaging waarbij men zich
steeds moet heruitvinden.
'Dat is toch boeiender dan een alledaagse
sleur of de tijd doorbrengen achter een
computerscherm.'
We hebben er nog niet naar gepeild, maar
we kunnen ons niet van de indruk ontdoen
dat het Habbekratsteam zich goed voelt in de
frontline!

HABBEKRATS KORTRIJK
HOEKHUIS
OUDE KASTEELSTRAAT 4
8500 KORTRIJK
KORTRIJK@HABBEKRATS.BE
Met de steun van
Stichting Thérèse Vlerick

2036 DEELNAMES
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ist je dat er op
het Klein Strand
in Oostende
palmbomen
groeien?
Tenminste, het is
een fenomeen dat men elk jaar in de
zomer meemaakt, want dan bouwt
Habbekrats haar TIENERSTRAND.
Wie ons een beetje volgt, weet dat Habbekrats
zich in Oostende heeft genesteld op -wat ons
betreft- de mooiste plek aan zee: De hoek van
het Zeeheldenplein met de Zeedijk. Daar waar de
havengeul in de zee uitmondt, heeft Arne Quinze
zijn Rock Strangers gebouwd, alsof hij toen al
wist dat de Kinderen van de Zee hun plaats
zouden krijgen in een villaatje dat dateert uit de
Belle Epoque, en dankzij de kinderen een ‘Huis
aan Zee’ werd voor Habbekrats.
Terug naar de palmbomen. Elk jaar worden de
palmbomen uit de serres gehaald om, vlakbij
het huis aan Zee en de grote Esplanade, een
stukje van het Klein Strand om te toveren tot een
chille plek voor kinderen en jongeren. Wie in de
zomer de Zeedijk opgaat, kan niet anders dan
gelukkig worden van de buitelende kinderen, die
genieten van de vrijheid en gezondheid die zo’n
strandkuur biedt.
Het Huis aan Zee heeft nog meer troeven. Het is
immers één van de vijf originele OVERKOPHUIZEN
die Vlaanderen rijk is.
Zo komt het dat elke jongere die het Huis
aan Zee bezoekt zowel kan genieten van een
dagje chillen aan het Tienerstrand, als van een
wonderlijk aanbod in Huis aan Zee tot en met
een sterke hulpverlening bij OVERKOP Oostende.
HABBEKRATS OOSTENDE
HUIS AAN ZEE
KONING ALBERT I PROMENADE 21
8400 OOSTENDE
OOSTENDE@HABBEKRATS.BE

WEST-VLAANDEREN
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et verhaal van OVERKOP begint in 2015
wanneer Habbekrats Laureaat wordt van het
Rode Neuzenproject.
De Rode Neuzenacties zijn inmiddels
genoegzaam bekend en brengen elk jaar
opnieuw een golf van solidariteit teweeg ten
bate van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
Habbekrats stond mee aan de wieg van Rode Neuzen en
was later één van de auteurs van het OVERKOP-verhaal. In
maart 2017 werd het OVERKOP Huis in Oostende geopend
en was Habbekrats, samen met Genk, Gent, Mechelen
en Tienen, één van de vijf pioniers van een laagdrempelig
instaphuis voor kinderen en jongeren die kampen met
emotionele en mentale problemen.
OVERKOP werd een succes. De vijf kleurrijke huizen weten,
gecombineerd met grote mediacampagnes van OverKop
een echt merk te maken dat voor jongeren synoniem is
voor, een warme plaats waar er naar je geluisterd wordt,
waar oplossingen worden gezocht en hulp wordt geboden.
Gratis en vrijwillig.
OverKop weet de jongeren in het hart te sluiten en dat levert
meteen een sterk resultaat op.

236

INDIVIDUELE BEGELEIDINGEN

De vijf pioniers hebben zich gedurende het afgelopen
traject sterk gemaakt dat OverKop zich zou verduurzamen
en slaagde erin het project onder te brengen bij het nieuwe
Agentschap Opgroeien van de minister van Welzijn.
Aan de vooravond van de grootste gezondheidscrisis die
ons land zou treffen, besloot de minister van Welzijn dat er
in elke zorgregio een OverKophuis kon komen.
Op die manier werd met het project directe, laagdrempelige
hulp op de nulde en eerste lijn ontsloten in heel Vlaanderen.
Het is nu uitkijken naar initiatiefnemers die met veel energie,
idealisme en ondernemerschap het voortouw willen nemen
bij deze oproep en ervoor zorgen dat er vanaf de zomer
2021, liefst zestien OverKophuizen ter beschikking staan
om kinderen en jongeren te helpen bij het boosten van hun
veerkracht, na meer dan één jaar crisis…
OVERKOP OOSTENDE wil net als de andere partners, alvast
haar ervaring en kennis delen met de nieuwkomers, zodat
Overkop Vlaanderen snel operationeel wordt. Bovendien wil
Habbekrats bekijken hoe ze als organisatie zelf sterk kan
bijdragen aan de uitrol van Overkop. Wordt zeker vervolgd!
MEER INFO
OVERKOP HUIS AAN ZEE
KONING ALBERT 1 PROMENADE 21
8400 OOSTENDE
WWW.OVERKOP.BE
OVERKOP@HABBEKRATS.BE
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1 JUL I : TAL RI JKE V E RSOEPEL I NGE N
1 JUL I : WEER ZOMERACTIVITEITEN VOOR JONGEREN
8 JUL I : AANTAL BE SM E TTI NGE N STAGNE ERT
23 JUL I : UI T GEBREI DE M ONDM ASKE RPL I CHT
27 JUL I : SOCI AL E BUBBE L BE PERKT
29 JUL I : ST RENGE M AATREGEL EN I N ANT W ER PEN
12 AUGUSTUS: MONDMASKER VERPLICHT IN BR USSEL
17 AUGUSTUS: AANTAL BE SM E TTI NGE N DAALT W EER
1 SEPTEM BER: AL L E L E ERL I NGE N NAAR SCHOOL
8 SEPT EM BER: 1 E KL ASSE V OE TBAL M ET PUBL I E K
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adden we er goed aan gedaan van een zogenaamde zorgeloze zomer te
genieten
of niet?
In elk geval was
het voor iedereen erg
schrikken toen in de
herfst een tweede coronagolf op ons af
kwam donderen. Als
men nu terugkijkt
naar de herfst van
2020 dan lijkt het wel
of je in een cultfilm bent
terechtgekomen: De coronacurve vliegt pijlsnel
de hoogte in, formateurs,
preformateurs en informateurs
vormen eindelijk een regering, terwijl over zee zich de Brexit
en verderop de Trumpsaga voltrekken. In die omstandigheden
groeien onze kinderen op. Op een voor hen stuurloos schip, waar
elke dag andere regels gelden.
Wat kan een jeugddienst doen om kinderen stabiliteit en rust te
geven? En liefst ook wat energie, want de winter zal er snel zijn.
Een nieuwe coronawinter!
Het Habbekratsteam besluit om met de grote middelen uit te pakken.
De Jongeren-Trefpunten kunnen weer open mits de nodige
veiligheidsvoorschriften, we mogen (voorlopig) weer op kamp en
Expeditie Veerkracht staat in de startblokken.
Ondanks de negatieve tendensen kan een volle agenda zorgen voor
nieuwe energie.
'Habbekrats laat je niet los!' Is immers ons leidmotief geworden…

PRIJS
HALLE

In september 2020 werd
Habbekrats in Halle genomineerd als een van de tien
coronahelden uit de stad.
Habbekrats zette zich tijdens
de coronacrisis enorm in om
in de mate van het mogelijke kinderen die het moeilijk
hadden, zeker tijdens de
coronatijd, een leuke tijd te
bieden.
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GREASE

Lightning’. Compleet met kostuums, energieke moment uit te kiezen om
danspasjes en een hip rockbandje.
de kinderen met extra Veerkracht te
boosten, want wat we toen nog niet
Van 19 september tot en met 6 oktober Maar wat echt telde voor de kinderen wisten was dat we aan de vooravond
kwam Habbekrats terug in haar was het weerzien van hun vrienden van de tweede coronagolf stonden…
normale kampritme en konden we en het kunnen uitwisselen van zovele
nog eens voluit voor een themakamp verhalen uit de wereld waar sociaal
contact verboden is.
gaan.
We kozen ervoor om ‘way back in
time’ naar the sixties te reizen en
belandden in het decor van Grease.
Na een ommetje langs het Atomium
werden er 72 kinderen en jongeren
ondergedompeld in de sfeer van
‘You’re the One that I Want’ en ‘Grease

Al die opgeslagen energie werd
losgelaten op het podium en de grote
dansvloer die we op het speelveld
naast Het Klokhuis in Sint-Truiden
hadden ingericht, als waren we in
Brooklyn.
We hebben er goed aan gedaan dit

GREASE
19 en 20 september, 26 en 27
september en 3 en 4 oktober,
te Sint-Truiden.
Voor 3 x 24 kinderen

72
Kinderen
37

HA B BEKRATS
I N L IM BURG
S I N T- TR U I D E N
KL OK H U I S

O

Sint-Truiden is erg zwaar getroffen door
de pandemie. Zowel in de eerste als de
tweede golf piekten de cijfers in de stad
van het fruit.
Maar Truienaars zijn, net als de meeste
Limburgers veerkrachtig. Dat ondervonden
ook de Habbekratsbegeleiders, die samen
met een toenemend aantal kinderen aan de
slag gingen met nieuwe initiatieven zoals
Studio K en Project 38.

Wanneer de wolken boven Sint-Truiden
verdwenen zullen zijn en het Klokhuis
weer zo gezond als een appeltje
is, zullen ook de bulldozers uit
het park zijn verdwenen en kijkt
Je hoeft maar even langs te gaan in het Klokhuis opnieuw uit over
het Klokhuis om zelf te ondervinden een heerlijke vijver en een zalig
hoezeer een samenleving van jongeren zwemparadijs. Klaar om nog meer
uit verschillende tradities bijdraagt aan kinderen, nog beter te ontvangen
vriendschap, solidariteit en respect. Sterke in het huis van Habbekrats…
waarden die ons, vooral in dit moeilijke
coronajaar helpen om door te zetten en te Habbekrats Sint-Truiden
Klokhuis - Trudobron 20,
blijven hopen.
3800 Sint-Truiden
Sint-truiden@habbekrats.be
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p twee jaar tijd is het KLOKHUIS
een warme plaats geworden
in het stadsbeeld van SintTruiden.
De ligging van het huis, volledig
omgeven door groen en door
sportinfrastructuur, nodigt uit voor een
gezond buitenaanbod, terwijl het Klokhuis
zelf een kleurrijke ontmoetingsplaats vormt.
Dat er zoveel kleur in huis is, heeft te maken
met de stad en de streek die zich van
oudsher zeer gastvrij heeft opgesteld naar
nieuwe bewoners uit verre landen, maar ook
met Habbekrats die de multiculturaliteit van
de samenleving als sterke troef uitspeelt.

De stemmen van John Travolta en
Oivia Newton-John hingen nog in de
lucht toen Habbekrats Sint-Truiden
haar tweede verjaardag vierde.
De schepenen van de Stad mochten
de taart aansnijden terwijl de
kinderen zich van hun creatiefste
kant toonden.

Ahl
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H ABBEK RAT S
I N LI M BURG
H AS S E LT
H U I S VAN D E V OS
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DEELNAMES

H

et fiere herenhuis bevindt zich
pal in het historische centrum
van de stad, waar het onderdak
biedt aan kinderen die wat
extra warmte goed kunnen
gebruiken. Speciaal voor hen
is het huis doordrongen met de filosofische
waarden uit het verhaal van de Kleine Prins.
Het is de Vos uit het sprookje die het huis
en naam gaf. De Vos die zijn geheim met de
Kleine Prins deelt: ‘Alleen met het hart kan
je goed zien, het wezenlijke is voor de ogen
onzichtbaar’.
Dat geheim is ook deel van de basisfilosofie
van Habbekrats. Benader de kinderen met
je hart, onbevooroordeeld door wat je met
je ogen waarneemt. Het is die instelling die
ons dichter bij de jongeren brengt en de
aanpak van Habbekrats authentiek maakt.
Het Huis van de Vos heeft vele kamers,
maar allen zijn ze gericht op tijd en ruimte.
De twee kostbaarste zaken die je kinderen
kan aanbieden.

T hi

js

Terwijl in Sint-Truiden de eerste twee
kaarsjes werden uitgeblazen, vierden
we twintig kilometer verderop.
in Hasselt onze zevende verjaardag.
Het Huis van de Vos werd op 6
december 2013 aangeboden aan alle
kinderen van Hasselt, als fantastisch
Sinterklaasgeschenk van de Stad
Hasselt en de familie INDEKEU.
Kinderen komen er voor ontspanning, maar
nog veel meer voor de sfeer van rust en
gezelligheid die er heerst. Voor hen is 'Het
Huis van de Vos' hun thuis.
Naast de werking in het huis zelf trekt
Habbekrats natuurlijk graag de straat op.
Hasselt is immers een mooie stad en
de aanwezigheid van kinderen in het
stadsbeeld maken haar nog mooier. Maar
bovenal, in deze moeilijke tijd waren de
kinderen in de stad de zichtbare tekens van
hoop. De kinderen als vertegenwoordigers
van onze toekomst.
Een belangrijke impuls die in 2020 werd
gegeven, is de verdere uitbouw van de
werking op en rond het Heilig Hartplein.
Het Limburgse team is daar het afgelopen
jaar aan de slag gegaan met de intrinsieke
energie van de aanwezige jongeren. Het
leverde ons een nieuwe groep kinderen op,
die inmiddels hun cosy plekje in Het Huis
van de Vos hebben ontdekt.
Habbekrats Hasselt
Huis van de Vos, Walputstraat 29,
3500 Hasselt, hasselt@habbekrats.be
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O O S T- V L A A N D ER EN GAAT VOOR
M E E R E N BE T ER !
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e echte roots van Habbekrats liggen in
Oost-Vlaanderen. De werkingen in Gent,
Hamme en Wetteren behoren tot de pioniers
van het Habbekratsverhaal. Het feit dat er
voor Hamme en Wetteren werd gekozen komt
doordat de eerste Habbekratsprojecten konden kiemen binnen het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg in
het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
Beide, Hamme en Wetteren, zijn dan ook gestart vanuit een
specifieke problematiek in deze gemeenten. De duurzame
resultaten van de inzet van Habbekrats werden verzilverd in een
permanente werking die tot op vandaag, in goed overleg met het
bestuur, zeer vele kinderen en jongeren bereikt op een brede manier.
Het feit dat Habbekrats zich is blijven inzetten in de piekdagen van corona
is ook de
gemeentebesturen en de private partners niet ontgaan, waardoor Habbekrats, vanaf 2021 meer en
beter werk mag leveren…

Wa

rd

De waardering van de gemeente werd vertaald
in een nieuwe welzijnsopdracht, die
logisch voortvloeit uit de functie van Habbekrats als
jeugdwelzijnsorganisatie.
Vanaf 2021 mag Habbekrats zich in Hamme ook een welzijnsorganisatie
noemen die met haar werking een sterke rol vervult in het
Armoedebestrijdingsplan 2020-2025, en samen met de gemeente
inzet op een versterking van maatschappelijke begeleiding.
Habbekrats Hamme
De HERTOG, Markplein 7 – 9220 HAMME
hamme@habbekrats.be
Met de gewaardeerde steun van Brouwerij
DUVEL MOORTGAT en La Lorraine
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amme is dé originele Habbekratsgemeente. Toen, door de
Coronacrisis in 2020, het welbevinden en de veiligheid van de
jongeren in het gedrang kwam koos het gemeentebestuur ervoor
om haar partner, Habbekrats voor 100% in te zetten. Dat gaf ons de
mogelijkheid om -binnen de toegelaten grenzen- het aanbod naar
jongeren minstens te handhaven en inhoudelijk te optimaliseren.
Het feit dat we ook in de moeilijkste dagen bleven doorzetten in Hamme gaf een
absolute boost aan de werking én aan het beeld dat de lokale actoren én de
jongeren van Habbekrats Hamme hadden.
Terwijl overal de lichten doofden in de horeca, maar ook in het jeugdwerk, bleef
De Hertog of het Habbekrats-gebouw op de Markt, een goed verlicht en warm
baken voor iedereen die daar nood aan had.

nne

MEER IN HAMME

			

BETER IN WETTEREN

O

ok in Wetteren werd Habbekrats beloond als doorzetter.
De werking in deze gemeente behoort zoals gezegd ook tot 'the originals'
en begon als een project voor een groep van een twaalftal jongens, die het
bijna dertig jaar geleden nogal bont maakten in hun gemeente.
Het was het idee van de politie zelf om niet repressief op te treden, maar
een preventief aanbod te laten organiseren door het prille Habbekrats.

Sommige jongens van toen zijn ondertussen trotse vaders, die hun tienerzonen
en dochters opvoeden met waardevolle elementen, geleerd uit hun ervaring met
Habbekrats. Wanneer je hen ontmoet in hun gemeente, tonen ze steeds hun
dankbaarheid.
Eenzelfde respect betuigt de gemeente Wetteren aan Habbekrats door ons als
waardevolle partner te betrekken in het jeugdbeleid en in de nieuwe acties die zich
ontplooien in de wijk waar Habbekrats haar loft heeft.

Habbekrats WETTEREN
De LOFT, Koophandelstraat 14
9230 Wetteren
Wetteren@habbekrats.be
Met de gewaardeerde steun van
Brouwerij HUYGHE en
Rotary Wetteren

en

Op de eerste verdieping zal worden
gewerkt in het hart van het gebouw.
Daar wordt de ruimte functioneel
herschikt zodat er een nieuwe, educatieve
kamer ontstaat.
Het is op deze plek dat Habbekrats aan haar jongeren plaats,
tijd en stilte wil aanbieden en wil helpen bij huistaken en
vorming.
In de loop van het voorjaar van 2021 starten de werken
zodat de nieuwe ruimtes in de zomer operationeel zijn.

Ieb

De Loft zelf wordt ondertussen een beetje te
klein voor de tienergroep die beroep doet
op het aanbod van Habbekrats. Daarom
hebben we een plan uitgewerkt om
de inrichting te herdenken.
Samen met de steun van Rotary
Wetteren maken we van de
Speelschuur een nieuwe, open
ruimte, verbonden met de
heraangelegde tuin. Zo ontstaat
er meer speelruimte met meer
licht en betere doorstroming.

CIJFERS
Hamme &
Wetteren

566

ACTIVTEITEN

5836

Deelnames
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MEER HABBEKRATS IN GENT
Geloof het of niet, maar Habbekrats is al dertig jaar actief in Gent.

Het is een verhaal als een sprookje dat begint als: ‘Er was eens een prachtige bloemenwinkel waar
iedereen gelukkig naar buitenging, een heerlijk geurend boeket in de hand. De bloemenwinkel
maakte zoveel mensen gelukkig dat er besloten werd om de kinderen een plaats te geven in
dit kleurrijke decor. Het gevolg was dat er nog meer mensen gelukkig naar buiten liepen, want
behalve de bloemen droegen ze nu ook de kinderen mee in hun hart…’
Dit sprookje is echt gebeurd. Het verhaal van de bloemenwinkel vormt één van de eerste
alinea’s van het Gentse Habbekratsverhaal.
De bloemenwinkel is er helaas niet meer, maar de groep Gentse kinderen die gedurende de
afgelopen dertig jaar door Habbekrats gelukkiger is geworden, moet -dat kan niet anders- toch
wel een heel grote impact hebben gehad op het welbevinden van de stad.
Dat vonden ook de beleidsmakers die Habbekrats het afgelopen jaar in de armen sloten om
samen nieuwe, sterke projecten voor Gentse kinderen te organiseren.
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Habbekrats Laat je Niet Los!
Jongeren en begeleiders
Eén team!
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e begonnen het coronajaar 2020 met een grote
pimpbeurt van De Fabriek. Net zoals aangekondigd in
het beleidsplan zou alle beschikbare ruimte optimaal
worden benut voor kinderen. Het resultaat is een volledig
nieuwe ruimte die met haar naam ‘Het Atelier van de
Leersnijder’ de fantasie van de kinderen prikkelt.

S ti

jn

Dit atelier, heerlijk geurend naar leder, imiteert de ruimte van de vakman die op
deze plaats 140 jaar geleden het gelooide leer bewerkte en versneed tot chique
handschoenen, glanzende laarzen of stevige riemen.
Nu is deze plaats een box-in-de-box. Een volledig uitgeruste ruimte waar
pedagogische ateliers en meetings kunnen plaatsvinden.
Je vindt het Atelier op de gelijkvloerse verdieping van De Fabriek in de
Raffinaderijstraat nr 4.
Later in de zomer gaf de stad Gent ons de kans om een Gents veerkracht
project te organiseren voor kinderen en jongeren.
Onder de naam Beestige Zomer trok het team van De Fabriek
van plein naar plein om kinderen te gaan animeren in hun
eigen buurt en ze meteen ook toe te leiden naar het
jeugdaanbod van de stad.
Beestige Zomer vond op 6 pleinen plaats en bereikte
meer dan 100 nieuwe kinderen.
Maar, het beste moest nog komen…
In hetzelfde najaar organiseerde Gent een OpenCall voor meer en beter jeugdwelzijnswerk.
Habbekrats ging op de uitnodiging in en slaagde
erin naast haar centraal aanbod in het hart van de
stad, een bijkomende opdracht binnen te halen in het
noorden en het zuiden van de stad. Wat dit opleverde lees
je verder in dit magazine.

44 VZW HABBEKRATS - Jaarverslag 2020

187 m2
Nieuwe Ruimte
voor Jongeren

S
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nel nadat de uitbreiding van Habbekrats in Gent groen licht kreeg
van de Stad kregen twee nieuwe projecten meer vorm.
We zouden, behalve de centrale, sterke werking, die bestaat uit
De Fabriek en Het Ontmoetingshuis, uitbreiden richting Noord
(omgeving Afrikalaan, Muide) en Zuid (omgeving Koning Albert I
Park). Als vanzelf spraken we van de Noord- en de Zuidpool van
Habbekrats Gent en kon Habbekrats zich concentreren op een concept fen
waarbij een grote (buiten-)omgeving werd gekoppeld aan een warm
huis.

Vic

t

Vergelijk het een beetje met een base camp op de polen waarin de
wetenschappers zich terugtrekken om zich te warmen, berekeningen te
maken, bij te praten en te ontspannen. Samen met een methodologisch
concept werd voor beide polen ook een warme, avontuurlijke inkleding
voorzien, die verwijst naar het base camp. Om het helemaal af te maken,
ging Habbekrats op zoek naar streetwise begeleiders die door de jongeren or
zelf werden gekozen. Reeds op 24 februari zou de Zuidpool worden
geopend. Voor de Noordpool is het even wachten op de perfecte locatie
in de buurt van de Oude Dokken…
DE ZUIDPOOL
Tweebruggenstraat 2 – 9000 GENT (ZUID)
Mail: dezuidpool@habbekrats.be Instagram: de_zuidpool
Meer INFO:
Habbekrats Gent:
De Fabriek
Raffinaderijstraatje 4 – 9000 GENT
defabriek@habbekrats.be
Met de gewaardeerde steun van de Stichting Lieds-Meesen en F.C. Habbekrats
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VEERKRACHT IN CIJFERS

12 EXPEDITIES
56 DAGEN
181 ACTIVITEITEN
687 UUR
1336 DEELNAMES
393 UNIEKE DEELNEMERS
MEET STEVEN
Steven of Stevie is de man van
Expeditie Veerkracht.
Het is hij die je op alle veerkrachtfoto’s en in alle filmpjes
ziet dansen, springen en
jongleren.
Steven is een echte clown in de
groep, maar als je hem alleen
hebt, dan zie je een heel rustige
jongen die met veel empathie
het beste in jou naar boven
haalt.
Het zijn deze op het eerste
gezicht twee verschillende
kanten -dat uitbundige en dat
rustige- die Steven en meteen
ook Expeditie Veerkracht zo
bijzonder maken…
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Genoeg online gedoe, hier komt

EXPEDITIE VEERKRACHT

M

iddenin het oog van
de
Coronastorm
lanceert de minister
van Jeugd, Benjamin
Dalle, een ‘Actieplan
Maatschappelijk
Kwetsbare Kinderen in Tijden van
Corona’ onder de naam ‘Generatie
Veerkracht’. Er wordt een oproep
gelanceerd en Habbekrats wordt
laureaat met haar project EXPEDITIE
VEERKRACHT.

Habbekrats behaalde in 2020 een
indrukwekkend resultaat in heel
Vlaanderen. Telkens weer werd
een podium opgezet, kroop het
Habbekratsteam in de huid van
een rolmodel, werd het liedje van
‘Expeditie Veerkracht’ aangeheven en
gingen de kinderen aan het dansen.
Expeditie Veerkracht gebruikt de
wonderkracht waar elke mens over
beschikt als relancemiddel en laat
jongeren opveren uit hun isolement.
Door de kleurrijke inkleding kreeg
het project veel belangstelling
en konden zelfs de meest
bevooroordeelde volwassen zien
dat ‘De Jeugd Goed Bezig Is’.
Meer nog, die kleurrijke kinderen
geven ons hoop op betere tijden en
de moed om door te zetten….

Het is een vrij eenvoudig, maar zeer
sterk plan én… het speelt zich af in
real life en niet nóg eens online.
Met Expeditie Veerkracht trekt een
Habbekrats-karavaan langs straten
en pleinen waar veel kwetsbare
kinderen te vinden zijn. Die worden
opgetrommeld voor een circusachtig
gebeuren via ouderwetse flyers, in
de wetenschap dat weinigen van hen ‘Expeditie Veerkracht, wowowow…
voor een computerscherm kunnen Ik sta voor jou klaar!
zitten.
Helden voor elkaar!’
Expeditie Veerkracht is een kleurrijke
stoet aan projecten met de kinderen
als helden in de hoofdrol.

EXPEDITIE VEERKRACHT 2.0
Omdat VEERKRACHT zo een sterke kracht is om mensen te boosten,
knopen we in 2021 verder aan bij dit thema.
We brengen de 2.0 versie uit als langdurig vormingstraject.
Als opvolger van MAX18 dus.
Zo kunnen we in elk Habbekrats-Trefpunt tientallen jongeren meenemen
in VIJF sterke thema's:
Voluit voor Veerkracht, De Driehoek van Geluk, With a Little Help from my
Friends, Straffer dan je Denkt en Emoticons.
Expeditie Veerkracht vindt in 2021 elke week twee keer plaats in elk
Habbekratshuis. Het project is gratis.
Inschrijven bij een vaste begeleider of via verwonderen@habbekrats.be
Vraag snel een mooie folder!
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MAX 18

IS DE MAX!

W

ie de statuten van
Habbekrats erop
naslaat, leest dat
Habbekrats
een
‘vormingsdienst’ is.
Als we er het
woordenboek bijhalen, volgt er
een hele uitleg: ‘Proces in de
persoon waardoor deze komt tot het
ontwikkelen van een eigen identiteit
en tot een bewuste plaatsbepaling
en zelfstandig kunnen hanteren van
de eigen mogelijkheden in sociale
relaties en handelingen, het kunnen
hanteren van de eigen mogelijkheden
in diverse levenssituaties’.
Onze vraag was dertig jaar geleden
al: ‘Hoe krijg je zo’n zware kost
ingelepeld bij kinderen en jongeren,
meer bepaald bij die groep die niet
op een extra dosis onderwijs zit te
wachten.
Het antwoord werd geformuleerd
tijdens één van onze vele creatieve
momenten die plaatsvonden tijdens
het wordingsproces van Habbekrats.
We zouden trajecten aanbieden
gericht op de samenleving, volgens
een vaste structuur.

Zo ontstond het dubbelproject V.I.P.
en STAPPEN. Beide hadden hetzelfde
doel. De jongeren dichter bij de
maatschappij brengen en omgekeerd.
Tijdens de V.I.P. brachten we
de maatschappij binnen in elk
Habbekratshuis via welbespraakte
genodigden, verrassende activiteiten,
en verwonderende workshops in
een mooi en speels decor. STAPPEN
vond van bij de start plaats op
woensdagnamiddag en zette de
jongeren letterlijk op stap in de
samenleving.
Die dubbele aanpak, aangeboden als
traject, is heel efficiënt en biedt voor
deze jongeren een sterke aanvulling
op het onderwijs.
Elk jaar kiest Habbekrats een nieuwe invalshoek voor haar vormingsprojecten en wordt het geheel in
een nieuw kleedje gestoken.
In 2020 kozen we ervoor om alle
aspecten te behandelen waarvan
verwacht wordt dat je die als 18-Jarige
onder de knie hebt.
Zo ontstond MAX 18, waarbij MAX
fungeerde als het alter-ego voor de
jongere die opgroeit en met grote en
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kleine vragen zit.
MAX 18 vond parallel plaats in alle
Habbekrats Jongeren-Trefpunten en
plaatste de ingeschreven tieners in de
voetsporen van Max. De deelnemende
jongeren kregen vijf grote thema’s
voorgeschoteld, telkens gespreid over
vijf weken.
De klinkende namen van de thema’s:
‘The E-Babes’,’Bye Bye PLASTIC’, The
LOVE Shack, Mister BONES en ten
slotte The INCREDIBLES.
Wil je meer weten over onze Vormingsprogramma’s en wil je kinderen inschrijven?
Stuur een mailtje naar
verwonderen@habbekrats.be
of maak een afspraakje.

AANTAL KEER:

142
146
117

VIP
STAPPEN
ONLINE

DEELNAMES
VIP

STAPPEN ONLINE

849 921 898
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WINTER

I NDI V I DUEL E BEG EL EI DI NG

12500

WINTER

DEEL NA M ES A CTI V I TEI TEN

CORON AT I JD S LI JN

6 OKT OBE R : NI EUWE RE GERI NG KONDI G T NA
É ÉN WE EK V ERST RENGI NGEN AAN: HOREC A M OET
V ROEGER SL UI TEN, SL E CHTS DRI E NAUWE
CONTACTEN
18 OKTOBE R: VACCINS ROLLEN MASSAAL VAN DE
BAND BIJ PFIZER IN PUURS
19 OKTOBE R: HORE CA M OE T WE ER DE DEU R EN
SL UI TEN
1 NOV EM BER: WEER I N L OCKDOWN:
WI NKEL S, KAPPERS, SCHOONHEI DSSPE CI AL I S TEN EN
DI ERENPARKEN M OE TEN SL UI T EN
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e winter is opnieuw ingetreden en levert ons af en toe
een prachtig sneeuwlandschap op.
Vooral in de Ardennen, in de omgeving van Het
Avonturenhuis, worden we regelmatige vergast op
een feeëriek tafereel.
Echter, onder het sneeuwtapijt ligt het coronavirus
nog steeds op de loer zodat de cijfers slecht blijven…
Maar Habbekrats blijft doorzetten en kan in december reeds
terugkijken naar een sterk werkingsjaar.
Het werk op de vloer bleef onze belangrijkste prioriteit, maar het
heeft ons niet tegengehouden om in te zetten op nieuwe projecten.

2021...

Voor de backoffice van Habbekrats is er nooit corona geweest, bij
wijze van spreken.
Het team van Het Ontmoetingshuis is permanent bezig geweest met
het ondersteunen van de ploeg op de vloer. Behalve de permanente
zorg voor de gezondheid van het team en de kinderen fungeerde
dit team als creatieve denktank, die een permanente werking kon
verzekeren in steeds wisselende omstandigheden.
Het resultaat van al deze inspanningen weerspiegelt zich in het
programma voor 2021 en de volgende jaren. Hopelijk in goede
gezondheid…

HET
AVONTURENHUIS

Een van de meest spectaculaire plaatsen die Habbekrats aanbiedt aan
haar kinderen is Het Avonturenhuis, nabij de Baraque de Fraiture, één van
de hoogste plaatsen in onze Ardennen.
Het huis werd aangekocht in januari 1995 en vormt sindsdien de
uitvalsbasis voor de honderden fantastische kampen die Habbekrats
aanbiedt.
De ligging van het huis, aan de rand van het Bois Saint-Jean, nabij de
bochten va de Ourthe nodigt uit voor heerlijk avontuur, overweldigende
natuur en zalige rust.
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De hele streek zit vol verrassingen.
Voor de avonturier zijn er rotsen, grotten en water, voor
de natuurliefhebber schuilt ongeveer de complete fauna
van ons land in de omgeving, voor de historicus zijn er
de relicten uit de oudheid, kastelen uit de middeleeuwen
en de onuitwisbare sporen van het Ardennenoffensief, en
voor de dromer zijn er weidse vergezichten.
Het huis vormt, midden in dit schitterende decor, een
thuis voor de kinderen en hun begeleiders.
Het is comfortabel en duurzaam ingericht en biedt de
warme huiselijkheid van een groot gezin.
Het ruikt er naar vuur, vers gewassen linnen en heerlijk
gekookt eten.
In 2020 kreeg Het Avonturenhuis een hele make-over,
zodat het vanaf 2021 op een comfortabele en gezonde
manier kinderen kan verwelkomen, zodra dat mag.
Ook nieuw is De Wereldtuin.
Die werd in de zomer van 2020 in stilte geopend tijdens
het bezoek van minister Dalle aan het Bubbelkamp.
In feite proberen we in de tuin de wereld op een speelse manier voor te stellen. Er zijn
leuke gebouwtjes, veel water en heel veel planten. Alles wat
nodig is om de jongeren een venster te bieden
op de rijkdom van de wereld en
het leven…
HET AVONTURENHUIS
HABBEKRATS-EN-ARDENNE
BERISMENIL 4
LA ROCHE-EN-ARDENNE
Je kan het huis ook huren.
Info via
UIT@HABBEKRATS.BE
Met de steun van
Happy Home & Abbé Froidure

KAMP SPECIALS IN 2021
KRATS DOOR VLAANDEREN

IN SAMENWERKING MET TOERISME VLAANDEREN
Iedereen verdient vakantie! Dat is de slogan waarmee Toerisme Vlaanderen
uitpakt om alle kinderen en jongeren te laten genieten van een leuk kamp,
een ontspannende vakantie, er even tussenuit… Samen met hen organiseert
Habbekrats ‘Krats door Vlaanderen’. Krats is de mascotte van Habbekrats
die, met zijn oranje stekeltjeshaar, aandacht vraagt voor de situatie van
kwetsbare kinderen.
In 2021 willen we graag 160 extra jongeren de gelegenheid geven om met
de Habbekratsfietsen, Vlaanderen en Brussel te verkennen. Elk fietst op
zijn tempo door zijn provincie, geniet van al het moois dat in Vlaanderen en
Brussel te vinden is en leert heel veel over zijn eigen veerkracht.
Krats door Vlaanderen vindt plaats in de zomer van 2021 en
wordt GRATIS aangeboden.
INFO en INSCHRIJVEN via SERVAES@HABBEKRATS.BE

KAMPEN VOOR GENT
IN SAMENWERKING MET STAD GENT

De Stad Gent draagt heel goed zorg voor haar kinderen en Habbekrats helpt
hen daarbij en omgekeerd. Deze zomer steken we samen -Habbekrats en
de Stad Gent- een tandje bij.
Liefst 75 Gentse kinderen in kwetsbare situaties kunnen mee op kamp met
Habbekrats.
Speciaal voor hen organiseren we 3 weken voor telkens 25 kinderen in de
zomervakantie.
De Habbekratsbusjes pikken ze op in hun buurt en brengen hen naar onze
vakantiebestemming voor vijf dagen avontuur, ontspanning en een goede
dosis veerkracht.
Wil je meer weten over dit Gentse kampaanbod?
Stuur een mailtje naar uit@habbekrats.be of
vraag info bij de Jeugddienst van de Stad Gent:
jeugddienst@stad.gent.
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Het Avonturenhuis
Winter 2020
De Ark breekt het ijs...
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Het grootste gebouw van Habbekrats bevindt zich in Antwerpen,
de grootste stad van Vlaanderen.
Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode werden de
resultaten van een grondige omgevingsanalyse en outreachend
werk in de binnenstad, omgezet in functionele acties die zouden
worden aangeboden in wat ooit de ‘Wasinrichting’ was voor de
mensen van Sint-Andries.
Het gebouw, dat nu een hip en verrassend jeugdcentrum is, is
ontworpen door Emile Van Averbeke, stadsarchitect en één van
de spilfiguren van het Antwerps Modernisme. We vinden veel
werk van Van Averbeke in Antwerpen maar het is voldoende
om te zeggen dat het ook de ontwerper is van de ingang van
de Antwerpse Zoo…
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HABBEKRATS IN ANTWERPEN
HABBEKRATS FOR TEENS
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Tijdens de lockdown konden we meer tijd vrijmaken voor de
infrastructuur. Er groeiden ideeën voor nieuwe projecten, nieuwe
invulling van de ruimtes en een beter circulatieplan waarbij de
hoofdtoegang zich eventueel langs de kant van het park zou
kunnen bevinden.
Allemaal nog voorwaardelijk in 2020 maar begin 2021 werd er,
met extra middelen van de Stad, werk gemaakt van onder andere
een nieuwe Sportkelder met veel meer ruimte voor veerkracht.
Letterlijk dan.
Op die manier blijft Habbekrats For Teens groeien van binnenuit,
aangevuurd door de jongeren zelf die van dit gebouw hun thuis
hebben gemaakt.
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Het project is blijven groeien en verbeteren op het ritme van
een snel evoluerende jongerencultuur in een snel veranderende
maatschappij.
Een van de grote sprongen voorwaarts was de transformatie van
een grote parking, naast en achter het gebouw tot een plein voor
de jongeren en de buurt. Een ingreep die onmiddellijk weerslag
had op de verdraagzaamheid van de buurtbewoners ten aanzien
van de jongeren en omgekeerd.
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Met Van Averbeke in het achterhoofd gingen de architecten
met de plannen van Habbekrats aan de slag zodat op 26 juni
2008 de eerste steen kon worden gelegd van Habbekrats
For Teens, zo genoemd naar het huisnummer.
Habbekrats For Teens is intussen veel meer dan een gebouw.
Het is een begrip, een mood, een baken en een thuis voor zeer
veel kinderen en jongeren uit de Antwerpse binnenstad. Ook in
de warme wijk Sint-Andries is Habbekrats een begrip geworden
waar iedereen zich mee verbonden voelt.

DE DAKTUIN

H

et past in de ondernemersgeest van
de vzw Habbekrats om te ijveren voor
meer duurzame jeugdruimte.
Stilaan begon het idee te groeien
om, boven de vier functionele
verdiepingen van Habbekrats For
Teens, een vijfde plateau open te stellen voor
jongeren. Het meest wonderbaarlijke element van
het gebouw zou op het dak worden gebouwd.

De plannen waren bij de start vrij eenvoudig, maar het
aantal mogelijkheden nam toe naargelang Habbekrats
zich mee inschreef in projecten die pasten in de stedelijke
en zelfs Europese context.
De daktuin werd een educatieve tuin waar jongeren niet
enkel konden spelen en dromen maar bovenal ook leren.
Leren over hun stad door haar te overzien leren over het
klimaat door het te onderzoeken, leren over de samenhang
tussen stad en klimaat door er aan bij te dragen.
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In 2018 vierde Habbekrats Antwerpen haar tiende
verjaardag.
Bij die gelegenheid werd de nieuwe daktuin voorgesteld.
Een multifunctioneel ontwerp van Averechts Architecten
dat het historische gebouw van Van Averbeke verzoent
met nieuwe waarden en verwachtingen.
De daktuin krijgt een originele beplanting en voorziet

het hele gebouw op een slimme manier van water. Een
stalen luifel vormt als het ware de vijfde verdieping
van het gebouw. Hier bevindt zich een deel van het
educatieve aspect: een uitkijktoren, een weerstation, een
sterrenkijker, een bijenkorf, een vlindertuin…
Een derde, sterk element is de mogelijkheid om, dankzij
de daktuin het weer en het klimaat te monitoren. Via
een nieuw project op de gelijkvloerse verdieping krijgen
jongeren inzicht in de wispelturigheid van het weer en
leren ze wat fijn stof, CO2 en NOX is en hoe ze daarop zelf
invloed kunnen hebben.
Dit project heet het Atelier STEAM en brengt ons terug
naar de oorsprong van dit gebouw: Een stoomwasserij die
erover waakte dat de mensen zich gezond en goed in hun
vel voelden, wanneer ze zich na een verkwikkend bad in
dezelfde straat, in vers gewassen kleren hulden.
Wanneer we met Habbekrats hetzelfde sentiment bij
jongeren kunnen opwekken, mogen we ons met For
Teens gelukkig prijzen…
Het project DE DAKTUIN vangt aan in 2021 dankzij de
Stad Antwerpen en Vlaanderen en met de steun van
Fonds VINCI en de Vrienden van Habbekrats Antwerpen.
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BR USSEL, SURPLAS 2.0

E

en jaar lang Covid toonde aan hoe belangrijk het is om mensen in je nabijheid te hebben.
Mensen van vlees en bloed die met je praten, met je spelen, naar je luisteren, met je lachen en met je
treuren… Geen enkel online programma kan deze warmmenselijkheid vervangen.
Dat ondervonden we ook in onze organisatie, waar steeds meer kinderen hun weg zochten en vonden naar
onze huizen en projecten.
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Nieuwe jeugdruimte

H

et logo van Surplas is een hart. Niet zomaar
een hart, het is het hart dat de grote lanen
rond Brussel vormen en symbool staat voor
de warme kern van de stad. Het is daar, in
die kern dat Habbekrats zich ontplooit en de
kinderen uitnodigt om te genieten van alle
waardevolle aspecten van hun hoofdstad.
Vanaf 2021 doen we dat in een nieuw, groot pand binnen
het fameuze Ilôt Sacré.
Surplas 2.0 wordt een modelhuis van Habbekrats. We
hebben 400 m2 ter beschikking, bevinden ons op een hoek
en hebben 50 m2 ‘etalageruimte’ dankzij dewelke we een
echt zichtbare link leggen tussen het leven binnen en dat
buiten het gebouw.
Dit draagt bij aan zeer veel positieve sociale aspecten van
onze samenleving. Mensen zien op die manier letterlijk de
jeugd die goed bezig is.
Binnenin krijgt Surplas 2.0 de kleurrijke indeling
volgens onze beleidsfuncties. Na een ‘feelgood bad’ in
het toegangsgebouw kiezen jongeren voor ontmoeten,
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verwonderen of verbinden. Ze kiezen om te beleven, te
ontdekken, te bewegen, te praten of te luisteren. Maar
het belangrijkste is, de jongeren kiezen dit zélf en worden
daardoor eigenaar van het huis. Ze dragen er zorg voor
zichzelf en voor elkaar.
Terwijl dit magazine wordt gedrukt ligt een volledig
uitgedacht en becijferd concept op de tafel waarrond zich
de minister van Jeugd, de Stad Brussel en enkele notoire
partners hebben geschaard.
Als we ons allemaal hard inzetten is Surplas 2.0 net op tijd
klaar om de jongeren uit het stedelijk hart -het zijn er liefst
10266*- opnieuw te activeren na ruim één jaar Covid 19.
Meer over Surplas 2.0 via info@habbekrats.be
Met de steun van:
De Stichting Koningin Paola, De Federatie Abbé
Froidure, De familie Van Poyer, De Vlaamse
minister van Jeugd en het Vlaams Brusselfonds,
De Vlaamse Gemeenschapscommissie, De Stad
Brussel, De Vrienden van Habbekrats Brussel
*Bron: Stadbel 2019

GENT, DE NOORDPOOL
In de nieuwe samenwerkingsconvenant die met de Stad Gent
werd afgesloten, wordt voorzien in een Habbekratsaanbod
aan Gent Zuid, ondertussen bekend als de Zuidpool. Maar
ook ten noorden van de stadskern heeft Habbekrats een
opdracht. In haar voorstellingsbundel gaat Habbekrats
voor ‘een breed vrijetijdsaanbod voor de kinderen van de
Afrikalaan tot de Muide'. De ontwikkeling van de ‘Nieuwe
Dokken’ schept veel perspectieven en Habbekrats wil ervoor
zorgen dat de kwetsbare kinderen uit
de buurt de boot niet missen.

AFRIKALAAN
De Afrikalaan is een drukke verbindingsweg die de
Dampoort met de haven verbindt. Langs de westelijke
kant bevinden zich de Oude Dokken die dankzij een groot
en duurzaam stadsontwikkelingsproject tot 'Nieuwe
Dokken’ werden herdoopt. Zo kregen de dokken een
nieuwe bestemming die veel jonge gezinnen en hippe
ondernemers aantrekt.
Langs de andere kant van de Afrikalaan is het minder
goed toeven. Daar wonen 232 kinderen en jongeren
waarvan 90% bestempeld wordt als zogenaamde
indicatorkinderen. Met haar opdracht wil Habbekrats deze
groep haar plaats in het nieuwe buurtweefsel verzekeren.

URBAN
Het plan van de Zuid- en Noordpool van Habbekrats Gent bestaat erin om in te spelen op de lokale
jongerenbehoeften door pal in het gebied een ontmoetingsplaats te openen. Een rustplaats waar na een
dag avontuur boterhammen worden gesmeerd, een gezelschapsspel kan worden gespeeld, maar waar ook
aan huiswerkbegeleiding wordt gedaan en laagdrempelige hulpverlening kan worden opgestart.
Habbekrats heeft ervoor gekozen om haar werking aan beide ‘polen’ een urban tintje te geven. Aan De
Zuidpool is dat al duidelijk. Daar wordt geskateboard en gebreakdancet.
In 2021 trekken we dit profiel ook door aan de Noordpool, waar we de zorg voor kinderen en jongeren
eveneens ‘urban’ willen verpakken.
Het is nu wachten op de perfecte locatie om het verhaal van De Noordpool volledig tot zijn recht te laten
komen en de kinderen hun verdiende plaats te geven in dit nieuwe stadsdeel.
MEER INFO
DE NOORDPOOL
denoordpool@habbekrats.be
uma@habbekrats.be
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Op liefst zestig pagina’s hebben we u proberen
toelichten wat er in het afgelopen COVID jaar
allemaal is gebeurd bij Habbekrats. Hoeveel
kinderen we hoe en waar hebben bereikt, hoe
we hen hebben gesterkt met Veerkracht en
omarmd met warmte.
Meer dan 2500 kinderen met grote vragen en
noden, 15 operationele huizen, 32 medewerkers
en tientallen vrijwilligers en stagiairs moeten
allemaal aangestuurd worden volgens één
coherent plan. Dat plan is ons Beleidsplan
2018-2021, ‘Habbekrats 2.0, beter dan het
origineel’.
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HOE HET WERKT...
Het is bij Habbekrats zo georganiseerd dat veertien van de 15 huizen als frontoffice
fungeren. Daar werken de mensen in de frontlinie. Met hun voeten pal tussen de kinderen.
In het vijftiende huis bevindt zich de backoffice.
In dit huis is een operationeel team van zes mensen aanwezig die de hele werking
aansturen.
Het financieel, inhoudelijk en operationeel beleid wordt gevoerd vanuit dit huis,
Het Ontmoetingshuis.
Het Team van Het Ontmoetingshuis is gespecialiseerd in alle technische, administratieve
en financiële aspecten die van Habbekrats, behalve een sterke jeugddienst, ook een
gezonde onderneming maken.
Omdat het systeem niet alleen top-down zou werken, is er een verregaand medeeigenaarschap uitgewerkt waardoor elke medewerker een grote verantwoordelijkheid
krijgt binnen de werking.
Habbekrats werd dankzij dit plan laureaat bij het Venture Philantropy Fonds van de Koning
Boudewijnstichting en won de Coup de Coeur-prijs van BNP-Paribas Fortis.
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Om met weinig mensen een grote machine als Habbekrats
goed te laten functioneren, is het belangrijk om nieuwe,
digitale technieken toe te passen.
Stukje bij beetje werd het Habbekratsbeleid gerationaliseerd
en meetbaar en bestuurbaar gemaakt met handige tools en
programma’s.
Vandaag is het hele financiële luik van Habbekrats
gedigitaliseerd, maar worden ook HR, ledenbestand, de fleet
en de registratie van deelnemers gedigitaliseerd.
Op die manier toont Habbekrats zich als een performante,
transparante organisatie.
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DIGITALISERING

HABBEKRATS 3.0
In de loop van 2020 werd werk gemaakt van een nieuw beleidsplan. ‘Habbekrats
3.0’. Dat was nodig, want de werking is inmiddels zo sterk geëvolueerd dat er
nood was aan een nieuw, gedetailleerd draaiboek.
Het kreeg de naam ‘Voluit Voor Veerkracht’ en refereert daarmee naar de
superkracht waarmee we het team en de jongeren kunnen triggeren om hun
doelen te behalen.
Habbekrats 3.0 is een lijvig werkje waar met veel zorg strategische en
operationele doelstellingen worden geformuleerd en omgezet in werkbare
acties, methoden en technieken.
Een beleidsplan is het manuscript van je werking, het draaiboek van je groter
plan. De ruggengraat van je werking…

KOFFIE STAAT KLAAR
Omdat bij Habbekrats zelfs de bureaucratie niet saai is, is de backoffice
ondergebracht in een zeventiende-eeuws pand in het hart van Gent.
Achter het trapgeveltje aan het Edward Anseeleplein worden grootse plannen
gesmeed om het welzijn van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te
garanderen.
Als je even de sfeer wil komen opsnuiven in Het Ontmoetingshuis, dan mag dat.
Koffie staat klaar!
HET ONTMOETINGSHUIS
Maatschappelijke Zetel van Habbekrats vzw
Edward Anseeleplein 3 – 9000 GENT
Tel. 09.234.234.9
POSTADRES: POSTBUS 1 – 9000 Gent.
Met de steun van de Stichting Liedts-Meesen.

MEET JANO!
Onze man van de backoffice is Jano Van den Heede.
Jano vervoegde het Uitvoerend Comité van Habbekrats
als Financieel verantwoordelijke en kreeg meteen de
aartsmoeilijke opdracht om de financiële structuur van
het bedrijf Habbekrats te optimaliseren, te digitaliseren
en mede-eigenaarschap te creëren.
Dat Jano daarin is geslaagd, heeft niet alleen te maken
met zijn professionele achtergrond, maar vooral met
het feit dat hij nauwkeurig, leergierig en vooral integer
is.
Dankzij de steun van onder andere Deloitte, de Koning
Boudewijnstichting en VZW Kindergeluk kan Jano alle
stakeholders vandaag in klare taal te woord staan over
de financiële structuur van VZW Habbekrats.
jano@habbekrats.be

TOT SLOT
We hebben dit jaarverslag opgebouwd
als een magazine.
Een bewuste keuze om u, als lezer,
inzicht te geven in de veelzijdigheid
van een jaar Habbekrats. Je merkt
aan alles dat je bij Habbekrats in een
bruisende wereld terechtkomt.
De wereld van kinderen en jonge
mensen die vechten om een stukje
aandacht, een klein applaus, een
podium…
Dat dit magazine ‘Dagen zonder
Kinderen’ noemt, lijkt haaks te staan
op de beelden van tientallen kinderen
die we graag met je delen.
Toch zijn die weinige dagen zonder
kinderen ons het meest bijgebleven.
Dat onbehaaglijke gevoel van er niet
te kunnen zijn voor iemand die jou
nodig heeft, is heel beklijvend.
We hebben daar, omwille van Corona,
allemaal moeten mee leren leven
maar, wanneer je van mensen graag
zien je job hebt gemaakt, komt het
dubbelhard aan.
Met dit magazine willen wij je
graag uitnodigen om zelf even te
ondervinden hoeveel kracht en
energie je haalt uit het begeleiden
van en luisteren naar kinderen en
jongeren.
Daar kan geen virus tegenop.
Chris Van Lysebetten
Algemeen Coördinator
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